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BELGA LIGO ESPERANTISTA
Mi erare anoncis en la lasta numero de «Belga Esperant-

isto» ke la proksima komitata kunveno de la Ligo okazos en
Bruselo.

Lait unanima decido dum la kunsido de la 2a de Majo,
la difinita urbo estas Antverpeno.

La komitatanoj (le la B. L. E. bonvolu do kunveni en
Antverpeno, la 2 I an de Novembro, je la Io I.2a matene, en la
Taverne Royale, Place Verte 38 (Ia etag.o).

La membroj, kiuj ne povas ĉeesti la kunsidon, estas petata]
sin anstatattigi.

La Prezidanto cle la B. L. E.
VAN DER BIEST-ANnE LHOE.

EST0NT11 AGADO
kuii tin éi numero nia Revuo cuiras sian t utan jaron.

Grandplezure ni konstatas ke la velo kiun ni estis volantaj
atingi estas trafita, eĉ pli ol ni esperis. Nia modesta verko
estasatata enlande kaj eksterlande ; el ĉiuj Iokoj ni ricevis
gratulojn kaj kura ;igojn. Tiu ĉi feliéajo ne devas ekdormigi
nin ; male, pli kurage kaj vigle ni datirigos Iliajn klopodojn,
ĉar nia tasko pligrandigas ĉiutage.

I)uni pasinta jaro inter la ĉefaj okazintajoj de la esper-
antista movado en nia !ando,la apero de belga esperantista organo
estas citinda, ĉar i ekvel:is multajn samideanojn kiuj tro
dolĉe dormadis.
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Le ia Belga Kongreso okazinta en Verviers dum Junia
monato lasta konatigis ke sufiĉe da bonaj esperantistoj estas
pretaj por daŭrigi energie la batalon. Ni (l ) povas rigardi
konfide la estontecon. La kelkaj agituloj kiuj entreprenis kapti
la Esperantistan movadon, estas venkintaj nun, kaj nun brileg-
as la Verda Stelo kies lumo sufiĉos por konduki iliajn
1) 0in kai doni la necesan fervoregon por daŭrigi la belan
verkon de la glorinda D-ro Zamenhof. .

Sed, la plej ĉefa inter la diversaj faktoj estas la decido
de la Barcelona kunsido pri la Viia Kongreso, kiu okazos en
mntverpeno dum la jaro 191 i .

Certe estas granda honoro por nia lando kaj ni povas
esti fieraj kaj ĝojaj pri tiu elekto, sed la tasko estos grandega
kaj ne estas tro frue pur komenci ageme la laboradon.

Jen sufiĉe da laboro pur nia Revuo. La programo de la
nuna jaro estas facile trovebla.

Sufiĉfoje estis konigata ke Esperanto tatigas por la rolo
por kiu ĝi estis kreita. En proksima artikolo ni (letale
ekzamenos tiun punkton, sed nun, ni volas nur fari varman
alvokon al ĉiuj belgaj esperantistoj por ke ili tuj sin preparu
pur la granda agado kin baldaŭ komencos.

Jam kvin Kongresoj okazis kaj ĉiufoje oni konstatis la
perfektan taŭgecon de nia lingvo por diskuti, paroli, kores•
pondadi kaj interkoinpreni sin ĉiuulaniere. La provperioclo
estas finata ; min ni devas praktikigi laŭ deliuitiva maniero
la kreitajon de nia Majstro.

Ĝenerala uzado de lingvo internacia estas nur .kordo
inter la diversaj nacioj. kial do nia lando ne prenus sur sin
la taskon proponi al ĉiuj nacioj adopti kaj akcepti laŭ definitiva
maniero la uzadon de Esperanto kiel internacian lingvon por
l il terri latojf

Daŭrigi la nunan .staton estas sen utilo, senigi la homaron
de unu el la plej [:,randaj bonfaroj je kiu ĝi havas rajton.

Kial, ilin• por lingvo internacia, oni deziras la idealan
perfectecon ?. Perfekteco ne ekzistas sur tero ; tio kio gajnas
al ni perfekta hodiaŭ, ne estos plu perfekta morgaŭ aŭ

Cu
ost-

morgaŭ. Progreso ne haltiĝas. u por aliaj elpensajoj kiujn
la homaro ĝuas, oni atendis ĝis ili estu perfektaj por clisvastigi
ilin tra la mondo ?. Tute ne ; male, la disvastigo plibonigas
Ĉion.

Estas vera krimo, volonte kontratlbataladi ail fari ion
kapablan, mllrapidigi nur unu tagŭn, la akcepton de lingvo
internacia, kiu devas alporti per sia enkonduko inter la diversaj
popoloj, pacon kaj socian bonstaton.

Ĉar oni diras « voli estas povi », nur volo estas necesa
por solvi la demandon ; kaj kial nia lando ne (lavus tiun
volon ? Cu Belgujo ne jam sin distingis en ĉiuj humanaj

movadoj ? ne ĉiam estis en la ĉefa vico por enkonduki
multajn rimarkindajn eltrovajojn de la lasta jarcento ? Ĉu Û̂i
ne brilegas êiani en sciencoj, industrio, artoj, k. t. p. ? Cu
oni ne vidis ke tro ofte diversaj ne organizitaj .landoj sin
turnis al ni pur ke belganoj organizu diversajn servŭjn sam
maniere kiel ili estas organizataj en nia lando ? Do tre ofte
nia lando montris kaj donis la bonan ekzemplon. Kial do i
ne saine farus por la enkonduko de helpanta linp o ?

'l'in rulo estas pli nia ol tiu (le granda nacio, kaj ĉiaj
Malgrandaj popoloj devos helpi nin.

Pur tion fari, belgaj esperantistoj, ĉiuj vi starigu ; rememoru
al vi nian gloran estimon ; reineinoi'u nian nacian devizon  " kaj
la sukceso estos nia.

Malnovaj esperantistoj, .vi kiuj jam bataladis pur nia
movado, pripensu ke kontraiibatali ail ne helpi nin, estas
malbona ago,•eĉ krimo kontrati Ilumaneco; plie, ne estas inda
je nia Taso, kiu ĉiam konatiĝis pro sia unueco. Bataladi kontrati
tiu granda humana verko estas ankaii bataladi kontrati sia
propra patrujo. Esperanto estas ilo de pasu baj ne povas permesi
ke sanirasuloj interdisputadas pri tiel nobla afero.

Oktobro estas la sezono dum kiu la rekrutoj eraras en la
rangojn de la armeo ; saine la nove varbitoj esperantistaj
komencas la kursojn kaj ankaŭ eniras en la rangon de ' la
Granda Internacia Armeo de pacemuloj. Baldaŭ, kiel ni, ili
estos soldat ,j kaj batalados pur la granda ideo de l'Esper-
antismo. Bonvenon ! Ne• timu, novaj batalantoj, sekvu. ĉiam
la rektan vojon, ne cleflanki; u el la kondutliiiio montrita al
ni de' viglaj homoj kiuj jam cluni 2 2 jaroj klopodas por nia
bela • movado. Estas nur -tiamaniere ke la sukceso estas certa.

Ne •aŭskultu la voĉon de kelkaj reformemuloj,kiuj ne hontas
haltigi kaj eĉ volus pereigi la belan verkon de nia Majstro,
pro la sola celo kapti lian gloron.

For ! • for ! tiuj bataloj ; popoloj soifas pacon.. Paco kaj
unueco kondukos nin al la fina venko de la granda ideo de
la lingvo internacia. Ĉiamaj interbataladoj, interdiskutadoj kaj
malpacoj povas nur malhelpi nin en la atingo de nia granda
celo.

antaŭen do, ni laboru, ni klopodu senĉese, ĉiam antatlen !
LÉON CHAMPY.

>00«	 'mitaine
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Malferma Parolado de Doktoro Zamenhof
en la Kvina Kongreso.

Karaj saunicleanoj kaj amikoj f Ciufoje kiam koliienciĝas
nova interkongresa jaro, ĉiu Esperantisto, kiu antaŭvidas por
si iom da libera tempo kaj povas ŝpari ioni da mono, komencas
prepariĝacli al la estonta kongreso esperantista, al la plej proksima
granda komuna festo de la popolo esperantista. Amikoj, kiujn
ligas la sama ideo, la sangaj :.,spiroj kaj esperoj, kortuŝite (lins
al si reciproke « ĝis la revido, » kaj kun ĝojo ili atendas tiun
revidon. Kiel reciproke sin amantaj gefratoj, kiuj nur de tempo
al tempo povas kuniĝl en la domo de siaj gepatroj, tiel la
Esperantistoj sopire atendas tiun momenton, kiam ili povos
renkontiĝi en la centro de Esperantujo, ame saluti sin reciproke,
vanne premi al si la manojn kaj diri al si : « ni vivas, ni
honeste laboris en la datiro de la jaro, ni gardis honeste la
honoron de nia domo, ni povas kun pura konscienco partopreni
en la komuna festo do nia familio. »

Sed dum ĉiu el vi prepariĝas al nia komuna festo kun koro
tute ĝoja, mi faras tion saman ĉiam kun koro iom peza, ĉar
en niaj kongresoj la sorto donis al mi rolon kvankam tre flatan,
tamen samtempe ankaŭ tre ŝarĝan : mi estas devigata akceptadi
honorojn, kiuj apartenas ne al mi. Prave aŭ malprave la mondo
vidas en mi Ĉiam la naturan riprezentanton de la anaro
esperantista, la simbolon de la Esperantismo, de la esperantista
lojaleco kaj unueco ; kaj i;ar la homoj ne povas esprimi siajn
sentojn al io abstrakta, tial ĉiuj esprimoj de simpatio kaj
entuziasmo por la Esperantismo direktiĝas sub mia adreso.

Ekzistas tamen personoj, kiuj tion ne komprenas aŭ ne
volas kompreni ; ili envias la flagon pro la honoroj, kiuj estas
farataj al ĝi ; ili vidas en mi personon, kiu kvazan ludas la
rolon de ia reĝo. Jen estas la kaflzo, pro kiu mi ĉiam kun
peza koro veturas al niaj kongresoj. Forte, tre forte mi dezirus
forrifuzi mian por mi tro turmentan rolon, kaj stari ne antaŭ
vi, sed inter vi sed la afero ne dependas de mia volo, ĝi
dependas de diversaj cirkonstancoj, antaŭ kiuj mi devas min
klini, se mi ne volas malutili al nia movado. Tial ankaŭ
hodiaŭ mi staras antaŭ vi kiel simbolo de via afero kaj de via
unueco, kiel via konkreta riprezentanto ; mi akceptas ĉion,
kio estas destinata por vi, kaj mi ĉion fidele transdonas al vi,
popolo esperantista.

En ĉi tiu mia rolo de via riprezentanto, mi antaŭ ĉio
atentigas vin pri la granda honoro, kiun faris al ni lia reĝa
moŝto la reĝo Alfonso Dektria, afable akceptinte la honoran
prezidantecon de nia kongreso. Mi esprimas en via nomo nian
plej respektan dankon al lia reĝa moŝto. La reĝo Alfonso XIII
longe vivu !

1
Mi atentigas vin pri la granda simpatio, kiun montris al

nia afero la registoj de tiu lando, en kiu ni nin troviĝas ;
ne sole Ĉittj tninistroj prenis sur sin la patroneeon de Ilia
kongreso, sed la registaro de la lando en sia propra nomo
per siaj aunbasadoroj oficiale invitis la registarojn de aliaj
landoj, ke ili sendu delegitoj n al nia kongreso. Por ĉi tiu
granda kaj tre grava servo ili esprimas en via nomo plej
varman dankon al la registaro de la hispana regno.

Vi scias, kiel energie kaj zorge la loka organiza komitato
laboris por belega kaj plej fruktoporta preparado de nia nuna
kongreso. Vi scias, ke ili ne perdis la kuraĝon, eĉ malgraŭ
l,t nlalfeliĉaj ]3arcelonaj t kazintaĵoj, kiuj ĉiun el ni devigis
pensi, ke la kongreso en Barcelono estas jam absolute nefarebla.
Parton de tio, kion la komitato faris, vi jam vidis, la ceteran
parton vi vidos dtun la kongreso lit em kaj en la postkongresaj
tagoj. Al ĉi tiu multe laborinta komitato, kaj precipe al kia
kara prezidanto, 111i esprimas en la nomo de Ili èiuj nian plej
koran dankon.

Vi vidis, kian eksterordinare honoran kaj simpatiplenan
akcepton preparis por ni la urbo Barcelono. Vi scias, ke nur
apartaj, neantatviditaj cirkonstancoj malhelpis la urbon, Montri
l.tiii plena entuziasmo kaj en sia plena amplekso sian grandan
estimon, sian plej vivan simpation al vi, popolo esperantista,
al via penado kaj laborado, al via celo kaj esperoj. En via
nomo mi esprimas al la urbo ilian plej profundan kaj sinceran
dankon .

In la ĝisntnlaj kongresoj mi havis ion por (lin al vi, tial
ĉe la malfermo de la kongreso  • mi parolis longe ; hodiaŭ mi
havas nenion gravan por diri, tial mi parolos mallonge. Vi
scias, kia estas nia celo ; vi scias, kia estas la sola vojo, per
kiu ni povas atingi tiun celon ; ni marŝu (k) antaŭen diligente
kaj harmonie. Se ni demandos nin, kion  ni faris, en la ĵus
tiniĝanta interkongresa jaro, ni povos respondi ::< Ni sane vivis,
ni kreskis, ni fortiĝis en ĉiuj rilatoj. » Kian grandan signifon
tio havas tion povas kompreni nur tiuj, kiuj komprenas la
tutan gravecon kaj malfacilecon de nia afero, kaj kiuj mem
laboris por ĝi. Kiel en la jaro ĵus finikinta, multaj el vi
laboris por nia komuna afero kun granda fervoro kaj sindoneco ;
al ili la Esperantistaro esprimas sian koran dankon. Sed dum
la Kongreso, ni ne sole rakontos al ni reciproke pri la laboroj
taritaj, ni devos plenumi ankaŭ kelkajn laborojn komunajn,
kiuj postulas komunan interkonsiliĝon kaj interkonsenton.

Ni komencu en feliĉa horo niajn kongresajn laborojn kaj
te•tojn, al la unuaj ni penu doni la plej bonan sukceson, en
la duaj ni ĉerpu kuraĝon kaj fortan por la laboroj de la jaro
venonta.     
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L A. SIMBOLO DE L'AMO
Poezio kronita en la Floraj Ludoj Esperantistaj dum la

Kvina Kongreso en Barcelôna.

Rozujo sova;a, simbolo de l'amo
En vintro vi staras, sen ia ornamo !
En kampo vi nuda ĉagrenas dezerte
Rozujo, malvarmo mortigos vin certe.

Mallette tre dolĉa voĉeto elsnnas :
« Silentu, silentu, mi dormon bezonas
« Min nutras denove patrino la tero,
« Trankvile atendas mi ĝis la somero »

Dormantati rozujon frinlemf'o vekigis
Somero ĝin riĉe kaj bele florigis
Ho, donu al mi nun kroneton belfloran
Girlandon balancaii kaj brilekoloran 1

« Ne tuĉu ; ne ŝiru floraron, la mian,
« Mi pikos, nui vundos la manon, la
« Pro amo, mi miajn tloretojn defendos
« Pro amo, mi miajn pikilojn . forsendos ».

Al vento ĝi liorofoliojn oferis
A 7clune la fruktoj fiere aperis
Rozujo simbolo de l'amo vi restas
Tranvila, alloga, kuraĝa vi estas

MARIA HANKE I ..
(Regiio de la Festo)

AKCEPTO
Vi frato alveninta de malproksima tero
En nia varma hejmo, ripozu post la ven'

Al vi la patra seĝo kaj ora la vinbero !
La glaso de la festoj, kaj nia frata bele'

Vi frato alveninta de malproksima tero
En nia varma hejmo, ripozu post la ven'.

Por vi varnligis fruktojn la suno dutn somero
Por vi ni gardas vinon pli ruĝan ol ruben'
Kaj por ke via kapo dormadu sen danĝero,
La frata brako nia fariĝos la kusen'

Vi frato alveninta de malproksima tero
En nia varma hejmo, ripozu post la ven'.

Vi ŝmiris vian frunton per amo kaj per veno
Neniam vin lacigis la refratiga pen'
Vi portas sur la tero la signon de l'Espero
Ligantan niajn sortojn per nerompebla ĉen'

Vi frato alveninta de malproksima tero.
En nia varma hejmo, ripozu post la ven'.

(Poczio de Frédéric PUJ Ul, A, muziko de F. B. LA 1BERT.)
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FIDELECO.

Jen almozul' blindnlo
En la mizero-fundo,
De élu forlasita
Sed ne de sia hundo.

Hirundo nlalproksiman
Retrovas longan vojon,
Pasante mar' - landiimon,
Al sia nest' mult fojon.

I I avenn n l tiniollisto
Hugigas ŝip' en fajro,
En mano direktilon
`e mort' ankait salajro.

Kaj Cu Esperantisto
Forlasus sian stelon
Forgesus att perlidus
La altan, sanktan celon

,llalhelan nokt' preferus
Stelaran ne rebrilon ":
I )atírigus bataladon
l savante pacigilon

Ye eble ! Jen la flago !
Ni montru nian econ :
Al la gvidatlta stelo
Ni juru Jidclecon !

RosA JUNCK.
Bordighera, Ilalujo.

AUTUNO

La vento d'aŭtuno blovas.! Kaj blovante tra la altaj pintoj
de la preskait nudaj arboj, kantas la funebran kanton de
la falantaj folioj. La vento d'atttuno blovas 1

La mallunla pluvaero, la ĉielo kiu ŝajnas por ĉiam kovrita,
la malgajo de la tuta naturo malsupreniris sur nin kaj penetris
nian koron kaj angulon... ..\utnrn estu kotnpatema, donacu al
ni, tie tenlp' al tempo kelkajn el viaj gojigaj suuradioj !

Ni trapaŝis la sojlon de la postjaro ; la folioj Haviĝis, la
fruktoj inaturikis. La sekaj folioj krakas sub la piedof. de la
vojirantoj kaj la vento d'aïttunu puŝas ilin turniĝantajn kun
polvo kaj sablo en la alton. La vento d'ailtuno blovas....

Sur sablo de areno
llartirulo konstanta
Sigelas i delecon
Per sango Iluanta.

De tero la movado
Per Menti' ntalkovrata ;
« Kaj tangen ĝi i ovif as !
I.i vokas bruligata.

irtiga dunt inalsano,
`ekvante noblan revon,
`indona kuracisto
Plenumas sian devon.

Pr' inano ferma 'lagon
`nliI tii en Umtali)
I', Iiii'ga', ci' trafita
Pet kuglo, gis al IaIo.

Hedero ĉirkaü arbo
:1lueme rondturniĝas
« Mi mortos » redirante
« Ci kie mi aligas ».
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L' aütuno estas la epoko de la rewemoroj. Melankolie
la homo revadas pri la foriluginta printempo kaj pri la varma
somera suno ; kun ĝojo, kun kontentiĝo, li rerigardas  la
estintecon. Kaj se la folioj falas ĉirkaŭ li , ankaŭ en lia koro
la folioj faladas. La folioj kiuj dum la printempo estis verdaj
kiel la kolorplena simbolo de 1' espero, nun flaviĝis ;
riprezentas min la estintecon, la rememoron. Dolĉe la homo
gustumas nun la maturigitajn fruktojn kies semojn ii jetis
duin la printempo kaj kiujn li plantis dum la antatiaj jaroj.
Ekstere estas kviete, trankvile kaj revigante ; la vento d'atituno
blovas kaj la folioj faladas. Kaj kun ĉiu folio teren falanta,
ankafl folio de elreviĝo falas en la homa koro, kaj emociita
li rememoras la parolojn de la Sankta Biblio : Vaneco de la
vanecoj kaj ĉio estas vaneco....

Junuloj, por vi mi skribas, por vi kiuj estas plenaj je
vivo, plenaj je vivĝojo, dum la naturo ekmortas ; por vi kiuj
estas en la printempo, dum ni jam estas en l'aïltuno de la
vivo. Al vi kies folioj estas verdegaj, dum la niaj jam cxfalas
kaj prcmiĝas sub la piedoj (le la pasantoj.....

Al vi, junaj arboj, vivoplenaj branĉoj, al vi.... Profitu bone
la printempon de la vivo : elĝermigu foliojn verdajn kiel la
espero ; kreskigu florojn bonodorajn kiel la virto. Profitu la
freŝan rozenn kaj la bonfarantajn sunradiojn de la vivo ; zorgu
ke, duin la airtuno de via vivo, vi portu belajn kaj multnom-
brajn fruktojn. Kaj kiam la vento d' aütuno ankaii por vi
blovos, tiam vi povos, duin la komencanta vespero de via
vivo, rerigardi ĝojplenan printempmatenon kaj agrablan kaj
helan somertagon. Tiam la arbo estos plena je belegaj fruktoj..
duin ĉirkaŭ vi ĉie la folioj falados.

Ho printempo  ho atituno.
Antverpeno, 15-an de Oktobro 1909.	 VER DA STE1.o.

	w^oc	
SPERANTO FACILA

MAŜINA  FLUGADO

Rorr !... rorr ! .. .
Tra la nokta mallunno t) la flugma5ino autaüen rapidis.

Kraft kaj mi vidis nenion malproksime : malluino estis malsupre,
antatie, ĉiullanke ; nek luno, nek stelo sur la nigra ĉielo.

Rorr !... rorr !... Ni nur aŭdis la tremetadon 2) de ilia
nlultepova japana ŝraubo kaj la fajfadon (le la vento kontrafi
la blankaj ilugiloj de nia maŝino.

Ni silentis. Kraft, sidanta je l' alia flanko (le la motoro,
(lirektis la lumon de sia lanterneto sur siajn ilojn kaj kartojn,
li legis kaj kalkulis senĉese. Kompreneble li perdis la vojon.

9

Mi ri!g'ar(lis antatien, la vidilon j) antati miaj okuloj. Jen
lui rimarkis, tre nnalproks nie kaj iom pli malalte ol ni, helan,
blankan lumpunkton. Mi tuj atentigis Kraft pri ĝi.

« Bone, bona ! Estas direktebla balono », li diris, « ĝi iras
preskafi lasi nia direkto, ni baldatt atingos ĝin ».

Efektive, — nia fluginaino estis mirindajo 4) ! — post
kvaronhoro ni flugis flan ke de la balono, en kia hela elektra
lumo. Ni tre bone rimarkis tra la vitroj (le la grandaj salon -

korboj la vojaĝantojn, kiu gaje kartludis kaj trinkis.
Kraft, adresante sin al la pilotoj antatie, demandis per

stentora voĉo : « Oit sommes-nous, Messieurs :' »
\onia respondo. La pilotoj rigardis nin mute. ;)
.. Wo sind wir, nieinc Herren ? »
Sama efiko.
« Kraft ! » mi kriis, «ĉu vi ne vidas la nomon (le la balono :

Zaiiienhof ? Parolu do Esperante ! »
• Samideanoj, kie ni estas ?»

Bavarujo », min respondis unu el la pilotoj, « je 40 kilome-
troj dt Nurnberg'o. »

• Kaj kie estas la Granda Zeppelin Strato ? »
• Je (►o kilometroj dekstre. »
« Ôu vi ne latniros tiun vojon ? »
s Ne, Sinjoro, tiu ĉi estas la regula balonkorbaro el Madrid.

\'i drva% direkti nin al Sankta-Petersborgo per la Larĝa Blériot-.
t rato. »

M Mi dankas vin. Bonan vojaĝon ! »
« Saine ! a(liati !... »
« Nun mi estas kvieta », diris Kraft kaj ŝanĝis la direkton

de la flugmaŝino. Kaj kviete li klarigis al mi, ke alte en la
aero, oni trovas konstantajn aerfluojn 6) aŭ ventstratojn, kiel
en la oceano ; ke tiuj aerlluoj restas ĉiam super ĉiaj nuboj ;
ke nek tiuj ĉi, nek. uraganoj detruas la stratojn, kiuj, pro tio
tre favoras la traaeran movadon.

Ni altiĝis senĉese. Ni traboris densan nebulon 7), kaj,
ankaii ĉiam antaŭen irante, ni alvenis fine sur blua, plenstela
ĉielo.

Jam post duonhoro ni trovis la Zeppelinstraton. Malproksime
antaŭ ni, diverskoloraj lumpunktoj rapidis en Longa aro laŭ
sama direkto. Estis kiel grandega « retour du Bois (le Bou-
logne » en la aero.

« Ĉiuj tiuj transportiloj iras en la direkto de la Nigra
Maro, ' al Vieno ati al Konstantinoplo », diris Kraft.

« Ĉu vi intencas iri tien ? » mi demandis. « Mi tre ŝatus
malsuprenfiugi por dormi en hotelo.»

« Aüskultu ! En Budapesto ni trovos grandan Esperantan
hotelon, kun konforta forfiugejo 8) sur la tegmento. En tiu
hotelo ni loĝos.

Rorr !... rorr !...
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« Hura ! » kriis Kraft ; « Jen ni estas en la Zeppelinstrato
Triobla rapideco nun ! Ni atingos Ĉiujn antati ni ».

Mi ne havis ideon pri la rapideco, sed komprenis ke ĝi
devas esti terura.; ĉar (hun kvin minutoj da tempo, mi'rimark-
is inalsupre la luman helccoa de tri urboj.

Ni pasis grandan direkteblan balonon. Kraft salutis la
pilotojn, kiuj estas Hindt►,i.

«Stilll(lean0j" ! ehois ili.
Ni atingis (ltt, tri tlugnl,t irojn kiel nia.
«Sanlideanoj ! Sami(leanoj» ! estis la krio, ripetata je ĉiu

renkonto, eĉ Japanoj salutis nin. La Granda Zeppelinstrato estis
vere plei mova, tre gaja.

O Esperanto ! Paco inter la popoloj, progreso per senĉesaj
interrilatoj ! Jen estis ja la sonĝo de nia kara Majstro en tuta
realeco. La popolaj interrilatoj estas nun tiel gravaj, ke oni
bezonas Esperanton en la buŝoj tiel kiel olean esencon en la
motoroj.

«Diablo» ! sopiris Kraft mistere. Ni ne havas plu da esenco,
la motoro ne marŝas plu, ni falas» .

«Kraft» ! mi kriis. «Kion vi faris ? Estas nia morto ! »
Efektive la lumoj de la Zeppelinstrato subite paliĝis super

ni, ni falegis 	
Mia koro ne frapis plu. Mi febre ĉirkaiipremis la kolon

de... mia edzino, kiu, dolĉe sin liberigante, diris : «Dormu do
kviete. Vi vidas ke êeesti eksperimentojn de flugmaŝinoj ne
estas bona por viaj nervoj».

SKALDO.

Klarigoj — (t) mal lumo : duisternis, obscurité, — (2) tremetadon : dave-
ring, trépidation, — (3) vidilon : verrekijker, longuevuc, — (4) mir-ind-aj-o :
wonder, merveille, — (5) mute : stom, muret, — (6) aerfiuo : luchtstroom,
courant aérien, — (7) nebulo : mist, brouillard, — forflugejo : luchtstatie,
aérostation, (9) éirk-abpremi : omhelzen, embrasser.

o

PROBL.EMOJtt )

:M tagramo. — Sur miaj kvin piedoj mi estas mirinda
lulileto. Sesfoje ŝanĝu mian kapon, mi fariĝos :

r. ,foja kaj ofte solena tago. — 2. Terura malsano. — ;. ujo.
— 4. Estaĵo. — 5. Sirinilo. — 6. Signo.

2. Divenajo. — Ciu movas vidi min en tago, tamen oni
trovas min nek en mateno, nek en vespero, nek en luno, nek
en no 'tro. Kio mi estas ?

3. Sa.rado. — Mia unua estas pronomo. — Mia dua,
konstruaĵo plej ofte subtera. — Mia tuto estas blanka metalo.

PLANTANO.

(i) Oni sendu la solvojn al S-ro Frans Schoofs, sekretario de la Redakcio
49, Kleine Heerstraat, Antwerpen, (49, rue de la Petite Ourse, Anvers).
Prefere skribitajn sur poŝta karto.

En la lasta numero de la 2a jarkolckto ni publikigos la nomojn de la
solvintoj. Oni povas respondi psendonitne.

Belaj premioj estos aljuí;ataj.

.— II —

El la Esperarsttsta ĴurnalPro.
— Ni eléerpas el la Oktobra n° (le Lingvo Internacia la

sekvan taj n parolojn :
« La Akademio decidis, ne konsili la enkoildukon de novaj

atiksoj en la komunan lingvon, kaj tute prave.
Cu arboza ekzemple estas pli facile kaj ĝenerale kompreneble,

ĉu pli agrabla al la orelo, ol arboriĉa ? ĉu ŝtonoza p li ol
ŝtonpleiia, ŝtonhava

Cu Nrisuzi estas pli klara, ol lrralborlutzi y Tiu prefikso
iris (france » res) cetere havas: tre malsamajn sencojn, se oni
komparas la francan, germanan kaj anglan lingvojn, kaj ni
povas antatividi, ke la diversaj lingvanoj ĝin uzus tre malakorde

Granda singaidemo estas la regulo de la Akademio kaj
pro tio oni povas ĝin nur gratuli. Gi komprenas, ke, se ilia
nuna komuna lingvo, t. e. la ĉiutaga kaj la literatura, ne estas
tro komplika, jam sufiĉe komplika ĝi estas, kaj ke la agado
de la « praktikaj » propagandistoj fariĝus neebla, se oni
koinplikus Esperanton por plaĉi al kelkaj tro delikataj nuancistoj
aft senspertaj « logistikistoj ».

Sed eble la ŝanĝemuloj, — kiuj noman sin prugesemuloj
ne ĉar ili pli ŝatas la progreson, ol la ceteraj, sed ĉar por ili
la progreso konsistas malpli en la disvastigado kaj uzado de
la lingvo, ol en kia modifo, — ne estos kontentaj kaj komencos
batali kontraŭ la Lingva Komitato, kiu plene aprobis la metodon
de la Akademio. »

— El la « Surrv His/iana » :
« Ion tin tempo diris la hontoj : Ni starigu kontrakton, kisi

antatigardos niil kontrati la milito ; kaj ili sendis delegitojil
al Holando.

Kaj la (lelegitoj parolis per malsamaj lingvoj ; kaj ili ne
komprenis unu la alian ; kaj nenion povinte kontrakti ili disiris.

Iom da tempo poste, la internaĵoj de la tero ektremegis,
kaj la tertremo detruis urbojn kaj vilaĝojn kaj mortigis nlult-
nombrajn homojn kaj familiojn.

Kaj tian] la homoj sin sentis fratojn, kaj iliaj koroj parolis
per tuin sola lingvo : la lingvo  de koro ! »

D G

DIVERSAJ IIVFOI MOf
Abono al . Belga Esperantisto  » povas esti farata per po;tkarta

transpagilo de la Cekbanko. - La regularo de la (,ekbanko estas riccv -•
rl►1.t dc la litteruacia l'roitagandcjo Esperantista ait dc la banko utenc, aini)a t
n .Verton Jbbet•. Lan,li', 1l: Petu ankaii tie la de E. (';ele( jus eldonitan

hruiuron .< L.0 Internacia _Monunuo kaj l'agilo estas cfektivigebla, kaj
kiamaniere povas utili la ('ekbanko Esperantista al ĝia enkonduko kaj
frnerala akcepto. »

La Universala Esperanto Asocio progresadas en nia lando.  La jara
kotiza)o t , tas nur F. 0.9e kaj la profitoj estas multaj, precipe pur kotnerc.istoj.
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Propaganda Societo — Pro la baldaCta toresto de S-ro \Vambacq,
la raportisto de la Propaganda Societo estas nun S-ro A. Landennc, Huv.
(iuj membroj estas petataj sendi al tiu Sinjoro raporton pri propagandaj
publikaj paroladoj.

— l'aroladoj esto baldaŭ farataj de S-ro \bato Richardson en Verviers,
Gento .` Mehleno.

Bela Me:noraĵo de la ba Kongreso Esperantista. — Ni atentigas
speciale ('iujn esperantistojn pri la belega kolekto da potkartoj kiun la
Eldonejo Esperanto, (Langestr. 27, Leik;r) )us eldonis. Tiu kolekto, enha..
vanta 14 ki rtojn honege prizorgatajn, kostas nur Sm. o.çç (Fr. 1.40) afrank..
ite. Aĉetante to kartarojn, oni ricevas 20 pocentan rabaton. — Ni esperas
ke ĉiuj po pagandistoj de Esperanto uzos tiujn kartojn por pruvi al la
varbotoj la sukceson de niaj kongresoj

Grava a,vizo al la Preslaboristoj. — La Intcrnacia Ligo de la
Esperantista Preslaboristaro komunikas al ni s'an definitivan regularon.

Ni instigas èiujn belgajn esperantistajn preslahoristojn demandi tian
regularon al- la sekretario de suprecitita Liga : Luis Carlos. rue Rollin 7,
faris.

Bona propagandilo. — Ni atentigas la Belgajn Grupojn — precipe
tiujn en la valons parto de nia lando — pri la utilo kiun povas havigi al
ili la eldonaĵo « L'Informilo ». Tiu kvarpatia jurnaleto kiu aperas trimou-
ate, estas redaktata en franca lingvo kaj notas ĉiujn gravajn faktojn csper-
antistaje. La eldonanto starigis tarifon kiu en havas malgrandajn kvantojn
por ebligi al ('iuj grupoj uzi la .. informilo'n » pur sia propaganda. Jen la
tarifo :

ro ekz. F. 0.40 : ekz.. Fr. o.So 50 ekz. Fr. i.ço ioo ekz. Fr. 2.50; pli ol
2(X), Fr. 2.00 po cento. (Eksterlandc F. 0.30 pli po cento). Mendu c°e : G.
Perrin, 8 rue de Re.►me , Calais (France).

Samideano ûiumonata, Internaci t Ilustrita Esperanta Revuo, por
literaturo, scienco, helartu, familia legilo de multaj okcidentuloj kaj orient-
uloj. Kun al;lono de Originala' l'entiajo de 3o koloroj aü plu. Tre re-
komendinda gazeto kies jara abonprezo estas 5m. 2.75. Unu numero : Sm.
0.25. — Sin turni al S•ro M. I likosaka, 33 Ahekaw.tmachi-Asakusa, Tokio
(Japanlando).

La jara abono de la monata organo .: Lingvo Internacia » (pres
ata nur en Esperanto) kostas nun Fr. 5.— (Sm. 2.—)

Kun literatura Altnanako : Fr. 7.50 (Soi. 3.—).
Administracio : Presa Esperantista Societo, 13, rue Lacépĉde, faris.
Deziras korespondi

Richard Iykva, \aprstkuta 208, Pralla 1. (lichent.)
Iiarcl Susa, Vrati , 1:1vüva ulice iris 77, Pralia-Vviehrad (I3ohcin).

8ELGA KRONIKO
GRAVA AVIZO

Vi atendas ri . nle antan lez _fino - de c;ia moualu /iovajoJn
j1i'i lar es/eraiila ;noyade el la diversaj beleaj urboj kie ek:islas
erir/'c j trr! IO^ a.r samideairuj.

ANTVERPENO. — Mei - kredon la taan de Oktobro, la .\utvcrpena
t,rupo Esperantista t►kazigis sian ĉiujaran malfcrman teston en la festsahuur
de la •Rea .\teneo.

La granda kune•enejo estis tutc plena : kaj ne mirinde C u fakto. La
p:oolaelem faris S-ru ('arlo Buurlet, cl l'arizo, unu el la esperant.ista

ttnunta lernejo 16, Groote I londstraat.
^l►e► ^ud.t I.uuu►, 36. I.eopold De \\'acl-plaats, donas en la

de la Kit' 	 • 	 .i&ut eiu)ttnde, je la 8 t 2 vespere du
unu I"	^^.1 kaj unu per franca lingvo.

t ut t ,,. 	 \ . Stas komencis esperantan kurson or-
I.t 	 Fedcracio. La kurso kiu dat'tros tutan vintron

kaj 	 t 	 :,►noj, okazas ĉiumerkrcde je la 9a vespere en
,► de la Federacio, \ijvcnceidslei, 88. Estas jam la dua kurso kiun

I.i I 	 rado o rganizas.
La jurnaloj Le iNlatin-, l.a Presse, • Het llandelsblad. Le Journal

d'.1ii • • la Nlctropolc kaj aliaj publikigis duin la lasta monato artikolojn
kaj - .: ++In pri niaj festoj, kursoj kaj mosado. Nian koran dankan.

BERCHEM. — La Ilcrchenta Grupo Esperantista starigis kurson de
I..speranto kiu de la 23a de Oktobro okazas ĉittsahate je la Sa kaj duono
vespere en la Café des Arts.

i.a Berchem'a sekcio de la Ruŝa Kruco siattanke organizas kunvenojn
por la lcrnado per Esperanto de la Hegaj ekzercoj.

I.0 Verda 1.unmo, h_r.:hen►a lahurista esp::rantista grup+i komencis la
•ian de oktobro en la sidejo de la grupo, Ue Kroon. Bindstraat, 25.,
spcTantan kurson, kiu okazas ĉiujaŭ3 je la 8a vespere. •

La 'óan de Oktobro nia samideano Frans Schoofs faris paraladĉni en
la Liherala .luna Gvardio de 8erchem.

	BEYNE-HEUSAY	 En la kunveno de la 23a de Oktobro de la
si^;la grupo Antaŭen uni decidis organizi novan esperantan kurson	 nia
santideano S-ro Albert prenis sur sin la taskon instrui la novajn
sainideanujn.

BOOM. — .laüdau 2San de Oktobro, en la salono de la koniunuina
domo, la lloom'a Asocio de Rugkrucanoj havis sian ;,encralan kunvenon:
Komi la membroj. ankati multnombraj invititoj f•eestis la kuttvenon: Nia
agema Boom'a propaga(tdisto S-ro C. Babilon Diris helegan paroladon pri.

Ruka. Ki'iuu kaj Intcrnacia ' Lingvo ».. La èeestintoj per laŭtaj aplaŭdoj
pruvis al la paroladinto ke li sukcesis interesigi ilin pri nia esperantista
cela. S- ru G. Struvf, prezidanto de la Buom'aj Rugkrucanoj, kaj S-e► .1.

, utincntularo. Kiel teuton S-ro Bourlet priparolis 1.'f t-rantn en la 1/ailitist
ara, lui marLstaro kiaj la A'u a 1►-rueo. La parolado, kiu estis ilustrata per
lumvidajoj, faris grandan impreson. La muzika kaj dramatika parto de la
programo estis tre prizorgita. Fraiulino P. De Jaegher multege sukcesis,
ludante fortepianc la:< Chant Hongrois »  de A. Dupont ; S-no C. Delhave
per belega voĉo kantis ariojn cl Samson kai Dalila »., « La 'l'osca» kaj

Lauise » : Fratilino I. Vermeulen Iafitegc aplaŭdigis pro tia nesuperehla
deklama de « La preo sub la Verda Standardo » kaj S-ro Albert 'l'vck
impresigis la aridantaton per la kantado de .. Vespera Stelo de Tannhauser,
kaj «Stances de Lakniĉa.

I.a tuta ĉeestantaru starante aïtskultis Ia «Esperautan Ilimitons kaj
tinuvea`c rekantis la unuan st.rofan.

La komedio ..L'Héritagc Klodarecr de F.  de \l&nil , bunege interpretata
ele lrratllinoj Vermeulen, Casie kaj Hcrickz. kaj Sinjoroj de Nave, Van
Lede kaj aliaj rimarkiudaj artistoj tinigis tiun helan vesperfeston. Post la
lesto la Antverpenaj samideanoj kuntenis en la sidcjo cle la Gastotablo
en la hotelo Stein, kie ili ankoraü restis kan tan te kaj kunfrati.ganto kaj
po•cipe hcdafirante ke la horoj fortlugega, kiam oni estas tiel gaje kaj
h.►t^ Luntenante.

La komitato de la .\ntvcrpena Grupo Esperantista organizis du novajn
Ltirsaln pri Esperanto en la Asocio de la .\ntverpenaj Ru'krucanoj. La
kurso por smj4uinoj kaj fraŭlinoj estas farita de Fratllino de Jacghcr : la
tiran kurson Faras S --ro Oscar Van Schoor. prezidanto de la Antvet'pena
I•iti,t.

I .a Verda Stelo, komencis kun hora rezultato siajn du ordinarajn
la I.

ien .t
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('.lerbaut, prezidanto de la Boom' a Grupo Esperantista dankis kaj gratulis
nian simpatian samideanon Babilon. Kiel konkludo oni organizis novan
esperantan ĉiusemajnan kurson.

— La urba admí.nistracio de Boom permesis al la Booma grupo okazigi
la novan esperantan kurson en la komunuma lernejo. \Iultaj novaj sain-
ideanoj jam enskribigis sin.

BOAGERHOUr. --- t(ían de Oktobro, je la ga vespere, la juna sed
jam forta grupo Laboro okazigis sian malferman feston. Nia lertega sam-
ideano, S-ro Ad. Finet parola(fis pri nia Esperanta helpa lingvo. . Kial
J'sjeranto tio estis la temo de Iia tre interesa parolado kiu per novaj
formoj vestigis la jans multfoje aŭditajn argumentojn kaj kialojn por la
lingvo Esperanta. Lia bela parolado ricevis grandan sukceson kaj la
laŭtaj aplatkioj de la tuta ecestantaro montris sufiĉe ke la paroladinto
nmultege. interesis siajn aŭkultantojn. Nia samideanino 1. Vermeulen
multcge sukcesis dekiamante la Prenon sub la Verda Standardo « kaj
Fratílino Il. Seehus per la kanto de e La Frenezulino », kaj de . Amkanto ^>
treege earmis la ĉeestantojn. La tcatrajeto e Kiel oni farigas Esperantisto
kaj poste la reprezentado de vivantaj státuoj tinigis la feston kiu alportis
multajn novajn samideanojn al nia BOrgcrhout'a grupo. Inter la ĉéestantoj
oni rimarkis S-ron De Smcth skabenon de la publika instruado kaj honoran
prezi(.ianton de la grupo, S-ro Van der Biest-Andelhof, prezidanto de la
Belga ligo, kaj ankati samideanojn el la diversaj grupoj de Antverpeno
Berchcm'o, Boom'o k. t. p. Post la festo. la diversgrupaj Samideanoj
kunvenis en la sidejo de la Grupo kaj vere frata kunsido tinigis tiun
belan esperantan vesperon.

BRUGGE. — .laŭdon, i-tan Oktobron, S-ro ('.arlo Bourlet, la simpatia
direktoro de la Revuo, faris belegan paroladon pri Esperanto en la  salono
de la provinca hotelo en nia Urbo. Lia Barona Moko A. Rujette. provin-
cestro kaj honora prezidanto de la grupo, la Crbestro Lia Grafa Moko A.
Visart, la Prezidanto de la Jubistaro S-ro C. Serwevtens, kaj multnombraj
profesoroj (le la diversaj lernejoj ieestis la paroladan kunvenon.

Kompreneble. la parolado de nia eminenta sarirideano treege interesis
la ieestantojn kaj la impreso farita d e liaj majstraj paroloj grandege sukcesis.
Jam multaj Bru;anoj enskribigis sin por sekvi la novajn kursojn kaj ni
esperas ke kiam duin proksima Maja nunsato ni Feestos la Brunan kongreson
organizotan de la 13clga Ligo. ni vidos tie multajn novajn samideanojn kiu
kunfratinos kun la malnovaj en- kaj eksterlandaj esperantistoj.

- • 1.a L'ruga Grupo kiu havas jans kiel honoran prezidariton, lian baronan
Morton A. Ruzette van Caloen de Basseghem, provincestron  de la Okcidenta
Flandro, sciigis ke. la Skabeno de Publika Instruado, S-ro Advokato Jos.
Schramnie akceptis la Vic-prezidantecon de la Grupo.Niaj sinceraj gratuloj
al la agemaj brugaj samideanoj. •

,iaŭdon 2 ian Oktobron, je la ya vespere, nia sindonema amiko. S-ro
A. J. \Vittervck, Vic-prezidanto de la Belga Ligo, faris belan paroladon pri
La ilvj Jo,' internacr.'raj interrilatoj tri sciencaj kaj intelektaj rrli'roj s, en la

Bruna sekcio de la flandra Societo G Davidsfonds e.
La jurnaloj e Brugsch Handelsblad » kaj e Journal de Bruges » presigis

artikolojn pri nia movado en la urbo. Koran dankon.

BRUSELO. — « Esperanta Pioniro », la nova grupo esperantista ie la
e Cercle Polyglotte » bonege prosperas kaj prave daŭrigas labori por la
celo de la eks-Sekcio Esperantista, kiu ĉiam instruis Esperanton de I)-ru
Zamenhof. La grupŭ kalkulas jam pli ol 40 membrojn inter kiuj S-ro
Senatano La Fontaine. S-ro Otlet kaj S-ro Masure de la Sekcio Biblio-
gratia de la Muzeo. (7i havas 23 diverslandajn korespondantajn grupojn.  —
Giaj kunvenoj okazas ĉiusabate je la 8a vespere en HIotelo Ravenstein,
('.amhro 7a.

La Prezidanto de la Nova I'ionir'u» estas S-ro 13er ;ger ; Vic-prezid-
antino : F-ino Moreau ; inter la Komitatanoj estas S-ro G: Bergé. Ĝis la
plena resani () (le S-ro G. ! laise, S-ro :\bato Richardson plenumos la
►•nlon de la Sekretario. •

Lasttempe la grupo estis vizitata (ie S-roj Ilarcardet, Iiibliotekisto de
la ., Espero Kataluna '> (Barcclono). Dragomir Andonovic (Belgrado) kaj
Clark (\Velling*ton -Kaplando). '\'iuj samideanoj faris tre° interesajn par►)1a►1-
oin pri la Esperantista nn•ado• en siaj respektivaj landoj.

La sekvantaj paroladoj okazos duin la novembra monato : I. Barce-
lona kaj la Va Iongreso » ; Il. Vizito al la 13alcaraj Insuloj » ; 1Ii, e La
st)ci►•ti de Ruza I. ruco en .Tapanlando » : IV. « ('u Esperanto malutilas al la
•,tudado d(• aliaj I ingvoj antikvaj atr iuudetnaj

GENT. — E1 tiu urbo ni ricevas bonan novajon ; La .. (senta Grupo
I...perautista » definitive staris is la 3 an de novembro. (ài konsistas nun
,•I trideka (la fers-ore klupodemaj  esperantistoj. La sidejo (le la grupo estas :
I lote•I des .Mille Colonnes, Statiepl. kaj  niaj prezidanto kaj sekretario-kas-
isto estas repektive S-ro Michel Sebruvns, Gentstraat,  34, St. Amandsherg
kaj S-ro .Iules li:u -bc-De Kneef, Kerkstraat, 1z3, Gentbruggc.

LIÉGE. I.a tira kurso komencis sabate la 6an de novembro. Multaj
novaj g(-am►k()j Cecstis. La kurso estas seapaga kaj okazas Ciusabate je la
2►►:t en la lnstituto Paumen.

La Verda Stelo starigis ekskursan fakon kiu jam organizis je
la :u de t. C , monato agrablan ekskurson tra la arbaroj de Embour;g kaj

- l'ur festi la kvindekan datrevenon de la naskotago de D-ro Zamenhof
Ia • I.ks a (irulk► K*p. • , l.0 . Verda Stelo », Antaŭen » (Bevne-Hevsav)
km) l• (8 Voirlets's Grume h:+p. • devidir organizi komunan intiman feston al
11M tk* IMIS$Ia) Cltt) rspcnsntiMtoj de la l.ieka provinco. Tin festo  okazos
INMII kio 1i i!stn d(' i keembro.

l'or rlreyl ceterajn informojn pri tiu okazontajo  oni estas petata sin
turni al tiro Louis Van Aubc1, 40 Rue Sur la Fontaine, Liège.

— La Jurnalo La L)r(f).'cha enhavis en sia numero de i 5an Oktobro,
helan .irtikoleton de nia lerta samideano L. V. e Esperanto ati Latino ».
En tiu interesa artikoleto la atitoro montras la utilecon de Esperanto por
katolikoj kaj detruas la ideon ke la studado de Esperanto kontraŭstaras la
lernadon de latino lingvo ĉc la junaj studentoj.

ST. GILLES. — (Tc la grupo e Antaŭen » S-ro Abato Richardson faris
tre sukcesintan paroladon pri la kvina kongreso. S-ro Verhanck, Sekretario,
varme dankis la oratoron pro lia sindonemo.

WOLUWE. — S-ro Arseno Pollet, Prezidanto de la Woluwa Blind-
ulgrupo Esperantista estas nomita muzikprofesoro kaj orgenisto en la St.
•t homas and Tulkesh Hall Boys Ilomes en Preston (Anglujo). Li estas la
tria el la tieaj blunduloj, kiuj farrn•is profesoroj en  Anglujo. — S-ro Adolfo
Van Dacle, Vic-prezidanto de la W. B. E. estas nun orgcnisto en la Azilo
St. Jean Baptiste en Sclzaete. Lundon, la 8an de novembro, okazis elekto
por renovigi la komitaton ; jen la rezultato : I'rez : Jozef Hugacrts ; Vie Prez:
\Iaŭrico Pierlot ; Sek : Henriko Lisson kaj Manrico Clymans ; Kas : Edmondo
\Velter ; Komitatanoj : Aŭgusto Liessens, Viktoro Bosman, Leono \Vagce,
Egide De \Vreze kaj Aiiilo Vanhoutte.



Net Esperagto in Ofl Meule
ARGENTINIË. -- Onder den

naam A rdora Esrerant,d .sein„ t\'erd in.
('veetuba, hoofdstad der gelijknamige
provintie van Argentinië cene ver -
eeniging gesticht van Esperantisten,
met het doel om de taal van Zamen-
hof te verspreiden. Als voorzitter en
schrijver werden gekozen M. M. A.
Boque y Mila en 7'. S. Linossé. 1Jc
zetel der vereeniging is te CArdoba,
i'uculnanstraat, tea.

AUSTRALIE. -- In I-Iornsbv
(Nieuw-Zuid-Wales) is cene nieuwe
groep gesticht.

— Te Sydney is een Esperantisch
Consulaat gesticht en in Nieuw-Zee-
land werden op 6 verschillende plaat-
sen nieuwe leergangen ingericht. Te
Wellington werd onder voorzitter-
schap van den Burgemeester eene Es-
perantische Vereeniging gesticht.

BRASILIE. — Ook hier is de ES.-
peranto-beweging in vollen bloei.
Voordrachten Worden gegeven, groe-
pen gesticht en leergangen ingericht,
in verschillende steden der staten Rio -

de-Janeiro, San Paolo en Minas-(;erees.
— Dank aan de tusschenkomst van

Doctor Bulhôes Carvalho, bestuurder
van den Statistiek-dienst werd het
oficieel bulietijn der Nationale Ten-
toonstelling van Rio-de-Janeiro (1908)
ook in Esperanto gedrukt. Nog al een
bewijs dat van hoogerhand Esperanto
wordt beschermd in dit land.

DUITSCHLAND.—Op to October
Il. had in Leipzig de algemeene ver-
gadering plaats der Saksische Esperan -

tisten.. enzclfden dag had in N urnbcrg
de algemeene vergadering plaats van
den BeierschenEsperantischen Lands-
hond. Beide feesten lukten nitstekend
en .eerden door menigvuldige samide-
anoj bijgewoonde.

• -- Nieuwe leergangen werden ge-
geven te Aken. Brandenburg, Augs-
burg, Bromburg, Erfurt,Geestentünde
Bremerhaven, Godesberg, Frankfurt
a;M, Halle a;d Saai, Hamburg, H irsch-
felde, Krefeld, Limburg, Lübau,
Meissen, München, Nowawes, Oberu-
derwitz, Oelsnitz, Rostock, Schweid-
nitz. Seifhennersdort, Tilsit en Wies-
baden. In menigvuldige andere steden
werden welgelukte voordrachten en
esperantische feestavonden gehouden.
Zooals men ziet is onze zaak in
Duitschland zeer bloeiend.

ENGELSCH-INDIE. — In Tirun-
valla werd na cene: voordracht over
Esperanto cene groep met leergang
ingericht. Evenzoo in Ouilon en Tri-
vandrum. Onze wereldspraak maakt
grooten vooruitgang tusschen de ver -
eenigingen van ('hristene jongelingen.

L'Esperailto à l'Étranger
AR •ENTINE. — Sous Ie nom

AOrdil'a Es/'-Tellier! S'mo on a fondé a
Cordoba, tpitale de la province du
mente noot, une society d'Espéran-
tistes avec le but de répandre là langue
de Zamenhof. ('omme président et
sect'etaii'e ont etc respectivement blus
MM. A. Beigne y Mila et P.S. Linossé.
Le siège de la 'sociét1, est it Cordoba,
rue Tucuwan, 104.

AUSTRALIE. - --A Hornsbv (Nou-
velle Galles du Sud) - a été l'Onde un
nouveau groupe. A Sydney s'est 'ondé.
un Consulat espérantiste. En six loca-
lités dilterentes de nouveaux cours out
été or;ganisés.A Wellington on a fondé
une seciété espérantiste sous la prési-
dence du Bourgmestre.

BRÉSIL. — Dans ce pays aussi
le mouvement espérantiste est er
pleine floraison. Des conférences ont
cté données,des groupes ont été fondas
et des cours ont éte organisés clans
diverses villes des états de Rio-de-
Janeiro, San Paolo en Minas-Geraes.

Grace à l'interventi(nn du Docteur
Bulhoĉs Carvalho, directeur du sen.
vice statistique, le bulletin officiel de
l'exposition nationale de Rio-de-Ja-
neiro 0908) a été publié en Espé-
ranto. Encore une preuve que dans
notre pars l'Espéranto est protégé
par les classes dirigeantes.

ALLEMAGNE. — Le to octobre
dernier eut lieu it Dresde la réunion
générale des Espérantistes Saxons et
le même jour se tint it Nuremburg
l'assemblée générale de la ligue espé-
rantiste bavaroise. Les - deux fêtes
réussirent admirablement et' furent
suivies par de nombreux samidcanoj.

De nouveaux cours sont donnés à
Aix-la-Chapelle, Brandebourg, Augs-
bourg, Bromberg, Erfurt, Gecstemün-
de. Bremerhaven, Godesberg; Franc-
fort sur le Main, Halle sur Saale,
Hambourg, Hirschfelde,Crefeld, Lim-
bourg, Lobau, Meissen, Munich.
Nowawes, Oberoderwit.z, Oelsnitz,
Rostock, Schweidnitz, Seifhenners-
dorf, Tilsit et Wiesbaden. I)ans beau-
coup d'autres villes se tinrent des
conférences bien suivies et de bonnes
fêtes espérantistes. Comme on le voit
notre mouvement marche bien en
Allemagne.

INDES-ANGLAISES.— A Tirun-
val la, comme suite à une conférence
sur l'Espéranto, on a organisé un
groupe et un cours. De même a Quilon
et a Trivandrum. Notre langue inter-
nationale fait de grands progrès parmi
les associations -de la jeunesse chré-
tienne.

MEXICO. •-- In de Espera it t z Ga.,-
t' uitkomende te Guadalajara (Mex-

ico) wordt propaganda gemaakt voor
een nationaal Esperanto Congres, op
12 September i9io te houden in de
hoofdstad Mexico.

— .n hetzelfde blad korst een ar  •

tikel voor van Professor L. !latent
dat onder propaganda oogpunt le-
zenswaardig is. Handel, nijverheid,
kunsten enz. zullen, volgens schrijver
slechts dan Esperanto aaniteinen
wanneer zij de dringende behoefte
gevoelen eene wereldtaal te bezitten.
Vele lieden zouden zeker Esperanto
aanleeren indien de Esperantisten
een weinig muer wilden opletten
overal en altijd hun ne wereldtaal te
gebruiken. AIs een vreemdeling
vraagt : Uu von speak Englisch : ofwel
.parlez vous flaneais», waarom zouden
wij, Esperantisten, dan in cene
vreemde stad en in een t - reenul land,
welker taal wij niet kennen,nietmogen
vragen : u .0 vi parolas Esp, raston

NEDERLAND. — Nieuwe leer-
gangen werden ingericht te Alkmaar
71et Gooi, helder, Middelburg, Eo-
rendaal, Heinkenszand, enz. In vele
steden en dorpen van Nederland wer-
den voordrachten gegeven en groepen
gesticht. Ook van vege de pers ge-
nietiet het Esperanto veel bijval.

i let blad .11 nouc„j nrnalo.. dat be •

nevens artikelen met vele druk- en
antiere Icilen ook over Ido, IJiom
\vutral en andere wereldsprakcn han-
delen wil,tvordt door de redaktic van
I lolanda Piontiro flink op zijne plaats
gezet, /Iolanda Pi•nir,' verschijnt
thans maandelijks bij J. L. Ilruvn, i;o
Elepplerstraat, Den Ilaag. (i,8o fr.
's jaars.)

PAL ESTINA. — In het tveezen-
huis .. Eveliae Rotschild » te Jerusalem
is een Esperanto leergang ingericht ;
dit is reeds de derde in deze stad.

PERU. --- De Bestuurder der
L•'scuela de A rlcs » heeft aan het be-

stuur der peruaansche esperanto Ver-
eeniging inlichtingen gevraagd, daar
hij zinnens is renen leergang van 6
maanden niet 2 uren per week te geven

RUSSISCH--POLEN. — Onder
luta klredaktie van Apotheker (jlatli't
is te Warschau het eerste nummer
t - erçcirrnen van Voĉo de Farmaciistoj
wetenschappelijk en beroepsbelangen
vakblad voor apothekers. De interna-
cia Esperantist« Farmaciista Asocio
heeft het blad als zijn ofllcieel orgaan
aangenomen.

SPANJE. — l 'it een onderzoek
Ingesteld duur 1)r handt hij de ver-
schillende handelskamers des lands
Blijkt- dat er 6 dezer inrichtingen het
Esperanto toegenegen zijn : 6 had-

MEXIQUE. — Dans la /:sperarrin
(,atet. , publiés. it Guadalajara (Mexi-
que) on fait de la propagande pour un
('ongrès national Espeiantistc qui se
tiendra le 12 septembre tyto dans la
capitale ?t-Iexique.

— Dans le même journal on peut
lire du Professeur 1,. Batero un article
qui est remarquable au point de vue
de la propagande. Le commerce, l'in-
dustrie, les arts etc., d'après l'auteur,
adopteront seulement l'Espéranto
quand ils sentiront le besoin pressant
unelangue internationate.l -3eaucoupile
personnes apprendraient certainement
l'Espéranto, si les espérantistes vou-
laient toujours et partout em1)11)Ver
leur langue internationale. Quand - un
étranger demande : : Do t'ott speak
English ?» ou bien « Parlez-vous tran-
eais ? » pourquoi nous, Espérantistes,
en pays étranger ou Cians une ville
étrangère, dont nous ne connaissons
pas la langue, ne pourrions-nous pas
demander : a Cu vi parolas Esperan-

PAYS--BAS.— I)e nouveaux cours
Ont été organisés it Alkmaar,Het Gooi
Helder, \liddelbourg, Rosendaal,
Heinkenszand, etc. Dans beaucoup de
villes et villages de la Ilollande des
conférences ont été données et des
groupes se sont fondés.—I.'Esperanto
se réjouit aussi de l'appui de la presse.

La feuille , I n„ucaj nrnalo qui it
cote d'articles avec beaucoup de fautes
d'itupression et autre traite aussi de
l'Ido, Idiom Neut.ral et d'autres lan-
gues internationales a été bien titis it sa
place par la rédaction de Holanda
lziro. ('e dernier journal parait régu-
lit'reuu'nt tous les mois chez J L.
Bruvn, Kepplerstraat, 170. La Have.
(1.8o fr. par an).

PALESTINE.— Dans l'orphelinat
Eeelitze Rot;child à Jérusalem se donne
actuellement un cours d'Esperanto.
C'est le troisième cours qui se don ne
en cette ville.

PÉROU. — Le Di;ecteur de l'Es-
racla  due _1rtes a demande au Comité
directeur de la ligue Espéranto péru-
vienne des rertseignements,parce qu'il
à l'intention d'organiser un cours de 6

limaille.
POLOGNE RUSSE. - Sexes la di-

rection du pharmacien t iladili .t paru
it Varsovie le premier numéro de la

I i ,,'a de Far/flac/ri-do/ » journal pro-
:essionnel et scientifique- des pharma-
ciens. L'Interuacia Esperantista Far-

tltaciista Asocio a pris Ici journal com-
me organe officiel.

ESPAGNE. -- D'une enquête or-
ganisee I'ar NI. le i)r .handt, auprès
des différentes chambres de commerce
du pays, il résulte que 6 chambres sont
de.vouées à l'i-:speranto ; o n'avaient

i 1 7



Net Esperaq(o in acq Vrecmac 	 L'Estime à fÉtranger
ARGENTINIË. — Onder den

naam A ordtwz Este ranla semI''1'c rd in
(;cMrdoba, hoofdstad der gelijknamige
provintie van irt;entinlë cent• vir-
eeniging gesticht van Esperantisten,
met het doel om de taal van Zamen-
hof te verspreiden. Als voorzitter en
schrijver werden gekozen M. M. A.
Boque y Mila en P. S. Linossé. Uc
zetel der vereeniging is te Cordoba,
Tucumanstraat, 104.

AUSTRALIE. - - ln Hornsbv
(Nieuw-Zuid-Wales) is urne nieuwe
groep gesticht.

— Te Sydney is een Esperantisch
Consulaat gesticht en in Nieuw-Zee-
land werden op 6 verschillende plaat-
sen nieuwe leergangen ingericht. Te
Wellington werd onder voorzitter-
schap van den Burgemeester cent Es-
perantische Vereeniging gesticht.

BRASILIE. — Ook hier is de ES-
pet:anto-beweging in vollen bloei.
Voordrachten worden gegeven, groe-
pen gesticht en leergangen ingericht,
in verschillende steden der staten Rio-
de-Janei ro, San Paolo en Minas-Ge raes.

— Dank aan de tusschenkomst van
Doctor BulhÔes Carvalho, bestuurder
van den Statistiek-dienst werd het
oticiccl bullet.ijn der Nationale Ten-
toonstelling van Rio-de-Janeiro (1908)
ook in Esperanto gedrukt. Nog al een
bewijs dat van hoogerhand Esperanto
wordt beschermd in dit land.

DUII'SCHLAND.—Op to October
11. had in .Leipzig de algemeene ver-
gadering plaats der Saksische Esperan  -

tisten. Denzelfden dag had in Nurnberg
de algemeens vergadering plaats van
den Beierschen Esperantischen Lands-
bond. Beide feesten lukten nitstekend
en -.eerden door menigvuldige samide-
anoj bijgewoonde.

• -- Nieuwe leergangen werden ge-
geven te Men. Brandenburg, Augs-
burg, Bromburg. Erfurt, Geestemünde
Bremerhaven, Godesberg, Frankfurt
a/M, Halle a;d Saal, Hamburg, Hirsch-
felde, Iirefeld, Limburg, Lthau,
Meissen, München, Nowawes, Obero-
derwita, Oelsnita, Rostock, Schwcid••
nitz. Scifhennersdorf, Tilsit en Wies-
baden. In menigvuldige andere steden
werden welgelukte voordrachten en
esperantische feestavonden gehouden.
Zooals men ziet is onze zaak in
Duitschland zeer blociend.

ENGELSCH-IN DIE. — In Tirun-
valla werd na eerre voordracht over
Esperanto ccne groep niet leergang
ingericht. Evenzoo in Quilon en Tri -
vandrum. Onze wereldspraak maakt
grooten vooruitgang tusschen de ver -

eenigingen van ('hristene jongelingen.

AR =ENTINE. 	 'nus le nom
Koa•,L ,rii /. /.-J anta .5, . , uns a fondé a
('ordoba, , tpitale de la province du
mémo• none, une société d'Espéran-
tistes avec le but de répandre là langue
de Zamenhof. ('omise président et
secrétaire ont été respectivement élus
MM. A. Bogue y `fila et P.S. Linossé.
1,e siège de la société est à Cordoba,
rue 'I'ucuman, 104.

AUSTRALIE. ---A 1 l in nsbv (Nou-
velle (alles du Sud) a été fondé. un
nouveau groupe. A. Sydney s'est fondé
un Consulat espérantiste. En six loca-
lités différentes de nouveau x cours ont
été organisés.A Wellington on a fondé
une secicté espérantiste sous la prési-
dence du Bourgmestre.

BRÉSIL. — Dans ce pays aussi
le mouvement espérantiste est ei
pleine floraison. Des conférences ont
été données,des groupes ont été fondés
et des cours ont éte organisés dans
diverses villes des états de Rio-de-
Janeiro, San Paolo en Minas-Geraes.

Gric:e à l'intervention du Docteur
l- ulhoës Carvalho, directeur du ser--
vice statistique, le bulletin officiel de
l'exposition nationale de Rio-de-Ja-
neiro (1908) a été publié en Espé-
ranto. Encore une preuve Glue dans
notre pays l'Esperanto est protégé
par les classes dirigeantes.

ALLEMAGNE. — Le to octobre
dernier eut lieu à Dresde la réunion
générale des Espérantistes Saxons ei
'le même jour se tint à Nuremburg
l'assemblée générale de la ligue espé-
rantiste bavaroise. Les deux fêtes
réussirent admirablement et - furent
suivies par de nombreux samideanoj.

De nouveaux cours sont •donnés à
Aix-la-Chapelle, Brandebourg, Augs-
bourg, Bromherg, Erfurt, Geestemün-
de, Bremerhaven, Godesberg, Franc-
fort sur le _Main, Halle sur Saale,
Hambourg, Hirschfelde,(:refcld, Lim-
bourg, Lobau, Meissen, Munich,
Nowawes, Obcroderwitz, Oelsnitz,
Rostock, « Schweidnitz, Seifhenncrs-
dorf, Tilsit et Wiesbaden. Dans beau--
coupd'autres villes se tinrent des
conférences bien suivies et de bonnes
fêtes espérantistes. Comme on le voit
notre mouvement marche bien en
Allemagne,

INDES-ANGLAISES.— A Tirun-
s-alla, comme suite à une conférence
sur l'Espéranto, on a organisé un
groupe et un cours. De même a Ouilon
et a Trivandrum. Notre langue inter-
nationale fait de grands progrès parmi
les associations de la jeunesse chré-
tienne.

MEXICO. --- In de lister/i ifi Ga_-
cl., uitkomende te Guadalajara (Mex-
ico) wordt propaganda gemaakt voor
ren nationaal Esperanto Congres, op

September 1910 te houden in de
hoofdstad Mexico.

— In hetzelfde blad komt een ar-
tikel voor van Prefessor L. Bate ro
dat onder propaganda oogpunt Ie-
zenswaardig is. Handel, nijverheid,
kunsten enz. zullen, volgens schrijver
slechts dan Esperanto aannemen
wanneer zij de dringende behoefte
gevoelen ccne wereldtaal te bezitten.
Veto lieden zouden zeker Esperanto
aanloeren indien dc Esperantisten
een weinig meer wilden opletten
overal en altijd hunne wereldtaal te
gebruiken. Als een vreemdeling .

vraagt : 1)o vou sprak Englisch ? ofwel
parlez vous flan►.ais". Nvaarom zouden

Esprranti"tun, dan in ccne
vreemde stad en in een vrecmnd land.
welker taal wij niet ke nnen,nietmogen
Vlagen : Q .0 v'1 part)IaS Esperanttiii ?»

NEDERLAND. — Nieuwe leer-
gangen werden ingericht te Alkmaar
^^et Gooi, Ilelder, Middelburg, Ro-
,endaal, 1-Ieinkenszand, enz. ln vele
steden en dorpen van Nederland wer-
den voordrachten gegeven en groepen
gesticht. Ook van vege de pers ge-
n iet het Esperanto veel bijval.

i let blad .1 noncoj , mrnalo.. slat be •

nrvens artikelen met vele druk- en
andete tcilrn ook over Ido , Idiom
\vutral en andere wereldspraken han-
delen wil,wordt door de redaktie van
I Jolanda Puniiro flink op zijne plaats
gezet, II,'landa 1"'nira verschijnt
thans maandelijks bij J. L. Bruvn, i;o
Klepplerstraat, Den Ilaag. (1,8o fr.
's jaars.)

PAL ESTINA. — I n het weczcn-
huis ., Evelinv' Rolschild " te Jerusalem
is een Esperanto leergarg ingericht ;
dit is reeds de derde in deze stad.

PERU. — De Bestuurder der
Ls(uela de Arles » heeft aan het be-

stuur der peruaansche esperanto Ver-
eeniging inlichtingen gevraagd, daar
hij zinnens is tenen leergang van 6
maanden niet 2 uren per week te geven

RUSSISCH--POLEN. — Onder
hookiredaktic valt Apotheker Gladi's
is te Warschau het eerste nummer
verschenen van Voéo de Farnsaciistoj
wetenschappelijk en beroepsbelangen
vakblad voor apothekers. De interna-
cia Esperantista Farntaciista Asocio
heeft het blad als zijn officieel orgaan
aangenomen.

SPANJE. — Uit een onderzoek
ingesteld door l)C Kandt bij de ver-
schillende handelskamers des lands
blijkt dat er 6 dezer inrichtingen het
Esperanto toegenegen zijn : 6 had-

MEXIQUE. — Dans la Esperamla
(;,azeta publiée à Guadalajara (Mexi-
que) on fait de la propagande pour un
Congrès national Espérantiste qui se
tiendra le 1 2 septembre 1910 dans la
capitale. Mexique.

— Dans le même journal on peut
lire du Professeur L. Eiatcro un article
qui est remarquable au point de vue
de. la propagande. Le commerce, l'in-
dustrie, les arts etc., d'après l'auteur,
adopteront seulement l'Espéranto
quanti ils sentiront le besoin pressant
unelangue internat ionale.Beaucoupde
personnes apprendraient certainement
l'Espéranto, si les espérantistes vou-•
laient toujours et partout employer
leur langue internationale. Quand un
étranger demande : : Do von speak
English ?» ou bit•n á Parlez-vous fran-
çais ? » pourquoi nous, Espérantistes,
en pars étranger ou dans une ville
étrangère, dont nous ne connaissons
pas la langue, ne pourrions-nous pas
demander : -t Cu vi parolas Esperan --

ton
PAYS - BAS. -- De nouveaux cours

ont été organisés ;► .Alkmaar, Het Gooi
Helder, Middelbourg, Rosendaal,
IIcinkenszand, etc. Dans beaucoup de
villes et villages de la Hollande des
conférences ont été données et des
groupes se sont fondés.—L'Esperanto
se réjouit aussi de l'appui de la presse.

La feuille . I 'n aicoj r1rna/o qui à
coté d'articles avec beaucoup de hautes
d'impression et autre traite aussi de
l'Ido, Idioni Ncutral et d'autres lan-
gues internationales a été bien mis à sa
place par la rédaction de Holanda Pin-
niro. ('e dernier journal parait régu-
lièrement tous les mois chez .1 L.
Bruvn, Kcpplerstraat, 170. La Have.
(1.8i) fr. par an).

PALESTINE.— Dans l'orphelinat
i;t.°fine Rot5ckild à .Jérusalem se donne
actuellement un cours è'Esperanto.
C'est le troisième cours qui se donne
en cette ville.

PÉROU. — Le Di: ecteur de l'/is-
cue/a .:e Arles a demandé au Comité -

directeur de la ligue Espéranto péru-
vicnnedes renseigncusents,parce qu'il
à l'intention d'organiser un cours de 6
mois avec 2 heures de leçon par se •

!naine.
POLOGNE RUSSE. - Sous la di-

rection du pharmacien (;ladin a part)
à Varsovie le premier numéro de  • la

I 'o' v de Farmacii.-tloj » journal pro-
lessionnel et scientifique des pharma-
ciens. L'Iutcrnacia Esperantista Far-
niaciista .- socio a pris 1e-journal com-
me organe officiel.

ESPAGNE. -- D'une- enquête or-
tianisee par M. le 1)r Kandt, auprès
eies différentes chambres de commerce
du pays, il résulte que 6 chambres sont
dévouées is l'Espéranto ; ' n'avaient
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Ifelga Esperantisto , nur rec.enzas la verkojn senditajn al gi en du

ckzempleroj (Adreso : .'trendstraat, 26, Antwerpen).

I-. Office central espérantiste, 51, rue de Clichy, Paris.
GÉNÉRAL SEBERT. — L'Eslieranto el les langues nationales,

(25 X 16) 24 pages. -- Pirix non indiqué.
Cette brochure, due à l'un des plus talentueux espérantistes

français, fait justice de -l'assertion que l'Esperailto pourrait
nuire aux langues natiu:tales, et particulièrement au français.
Loin de porter entrave à la diffusion de ces langues, l'idiome
créé par le 1)r Zamenhof ne peut que favoriser la connais-
sance des chefs (l'eeuvrc (les différentes littératures, et spéciale-
ment celles' (les minorités futures. Après avoir prouvé une
fois cie plus qu'aucune des langues nationales ne peut  • prétendre
à devenir la seconde langue de l'avenir, M. le Général . Sebert
termine en faisant uit appel chaleureux au • gouvernement
français pour (lue celui-ci prenne en mains la cause (le l'Espc-
ranto et se fasse représenter officiellement à nos congrès
mondiaux.

11. Librairie Hachette & C", i9, Boulevard `t Ger-
main, Paris kaj KoKAI LAJoS KONYVKERESKEDLSE, IV.
Karoly utca, i, sz. en Budapest.

SAsIA LIBREJO en Parizo, kaj F. Tom, II , Iierelittandova,
en Praha.

A.) L. L. Z MENHOF. — Fundamento de Esteraiz.lo, • tra
-dukita lei la permeso (le la aŭtoro de Paft [, net; LENGVEL.

(Eldono hungara) (17 X I i) , XI -t- 95 paĝoj. Prezo : Kr. 1.20.

B) 1,. L. ZAMENHOF. - Fundamento de Esteranlo, tra
-dukita lati la permeso de la aittoro . do EDUARD Kiilt^il..

(Eldono bohenia) (17 X t I). XI -t '91 paĝoj . Prezo .14_. t .
La « Fundamento .de Esperanto. s estas._libro, - kien ĉiu

fera esperantisto levas posedi. Ekzistis jam de ĝi cidonoj kun
franca, anglo, gertnana, hispana, greka, ital4i, pola, rumara

1 9

den geene betrekkingen met de groc-
pen hunner stad : 2 waren genegen de
te stichten groep te ondersteunen ; de
handelskamer van Sevilla verzette
zich geenszins tegen Esperanto doch
wenschte tevens het Spaansch ook als
‘vet eldtaal te zien aannemen : ce lle
handelskamer, eindelijk, gaf haar ant-
woord in Esperanto.

VER EENIGDE STATEN VAN
AMERIKA. — Op het in .\ugusti li.
te (.hantauqua gehouden Nationaal
Esperanto Congres drukte de I landels-
kamer van Washington den tvenscli
uit het VI° Internationaal Congres t.►
zien plaats e rijpcn in de hoofdstad
Washington. l'usschen de afgeveerdig --

den der regeering bevonden zich
ambten desdes I.andlaniws, der Post en
des Onderwijs. Een dezer besprak
onder neer dat menige tt -etcnschappe-
lijke werken niet konden uitgegeven
worden daar de verkoop ervan in een
enkel taalgebied te klein was. Kolonel
Pullen vertegenwoordigde de Britsche
Esperantisten.

V EREENIGD KONINKRIJK.
ENGELAND. -- \a het Congres van
Barcelona, de hoofdgebeurtenis van
den laatsten tijd, gaat onze beweging

; in Engeland haren gewonen gang :
voordrachten, feestcn,leergangen enz.
ln Camberwell (nabij Londen) heeft
de Philosophical Society, gedurende
haar feest, eenc tentoonstelling ge-
houden van Esperantische letterkun-
dige werken en richt thans voor hare
leden tenen leergang in. — In I)arby
werd een nieuwe groep gesticht. --
In tlarrowgale, Kettering en Leeds
werden nieuwe leergas en ingericht.

C'/zwzzisl,md /)rut, i;f, het engelschc
pothekcrsblad gal verschillende in-
.zonden artikels over ide door M.

Lock, waarop flink antwoord werd
gegeven door - den schrijver der ln-
ternacia ESperantista Farmaciista
.\socio. — In l'orts nnith worden aart
de politiebcambtcu,,alsmede aan pest
en tolbedienden Slo.çi/n'.c• en ander
propaganda materiaal uitgedeeld en
Esperantische werken aan de publieke
bibliotheek tengeschenke gegeven.

— De wereldbekende firma 11e-
îoug/zs and iVellcrzue van Londen,
welker geneeskundige. produkten al--
umverspreid zijn, heeft ce lt e csperan-
tische brochuur-cataloog laten druk- -

ken.
IERLAND. — De. koninklijke Col -

legiën der geneeskundigen en der
':heel -kundigen -hebben de invoering

van het Esperanto in het programma
der ingangsexamen goedgekeu'ii. Er
wordt noch slechts gewacht op cie
;oedkcuring van den Algemeenen
Raad de *eneesheeren welke in den
fitop van Noveramber zal vergaderen.

pas de relations avec les groupes de
leur ville : 2 se montraient disp ses à
soutenir le mouvement si un groupe
se fondait : la chambre de commerce
de Séville ne s'opposait pas a la propa••
gation de l'Esperanto mais esprinme en
même temps le désir de voir adopter
aussi l'Espagnol comme langue inter-
nationale : une chambre, enfin donna
sa repense en Espéranto.

ETATS -UNIS -D'AMERI QUE.-- -

.\ u Congres nati onal di l'Esperanto,
tenu en .\oût dernier, à ('hautattelua,
la chambre de commerce de \Washing-
ton exprima le désir de voir le V1^
Congres international se tenir dans la
capitale Washington.

Parmi les délégués du gouverne-
ment, se trouvaient des fonction-
naires des départements de l'Agricu l-
tune, de la Poste et de l'Instruction.
Un d'eux démontra entre autres cho-
ses que bien des ouvrages scientitiqucs
ne Ixnuvaient pas étrc édités parce
que leur débit était trop restreint dans
un seul domaine linguistique. Le colo-
nel Pollen représenta les Espéran-
tistes anglais.

ROYAUME UNI. - - ANGLE-
TERRE. — Aptes le Congrès de
Barcelone, le principal événement de
ces derniers temps, notre tin uvetnen t
continue sa marche habituelle en
:\ngleterre ; conférences, fêtes, cours,
etc..— A Camberw•ell (près de Lon-
dres) la Philosophical societa a tenu
pendant sa fête une exposition d'eti vrcs
littéraires en Espéranto; elle organise
maintenant un cours pour ses mem-
bres. — .\ Uarhv un nouveau groupe
s'est. fondé.--.\ llarroit -gate,Kettering
et Leeds de nouveau \ cours su it er-
ganisés.

Le (V,emi.tif and Drug,'isl, le journal
pharmaceutique anglais, donna plu-
sieurs articles envoyés par M. Lock,
et une bonne réponse envoyée par le
secrétaire de l'Internacia Esperanta
Farntaciista .\socio. — .\ Portsmouth
un a distribué des .Ŝ/osile's et d'autres
brochures de • propagande aux cm-
•ployés de la police, des postes et  des
•douanes. 11es ouvrages espérantistes
oint été donnés a la-bibliothèque publi-
que.

La firme mondiale Burroughs and
il ,'lfc, - ;;;e de Londres, dont les pro-
duits médicinaux sont répandu par-
tout,a fait imprimer une brochure-ca-
talogue en Espéranto.

IRLANDE. — Les collèges royaux
des médecins et des chirurgiens ont
approuvé l'introduction de I'Esp:tai.-
to dans le programme des examens
d'entrée. On attend encore l'approba-
tien du conseil général des médecins
quise réunira dans le courant de no-
ventbre.

SCHOTLAND.— Door de zorgen
van M.M. Warden en Fred uit Edim-
bure werd Bene nieuwe groep gesticht
te St :\ndrews. l.n dezelfde stad geeft
Jufrouw kohb eenen esperanto leer-
gang voor vegetariers.

— I-let 4^ Schotsch Esperanto Con-
gres zal in vele te Glasgow plaats
grijpen.

ECOSSE. — Par les soins de MM.
Warden et Fred d'Édimbourg, un nou- -

veau groupe a été fondé à St Andrews.
Dans la même ville M"° Rohb donne
un cours d'Espéranto pour végéta-
riens.

— Le 4° congrès national des Espé-
rantistes écossais se tiendra en 19to a
Glasgow.
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•kaj rusa teksto, — estas ĝojiga fakto konstati aukatt eldonon
en la lingvoj bohema kaj bulgara. Ambaŭ libroj ne bezonos
rekomendon. _Ili estas presita] laŭ la formato kai per la literoj
de la lernolibroj publikigitaj de la iirmo Hachette, kaj estas
plej bone prizorgitaj.

III. Edituri Esperantista Romana, Str. Speranta, i,
Galatz. L)-Ro S. kiinel. — '11rs co nplect si /, radtie Pentru
invlt/caca linrbii Esperanto in ptcli,ic' leclirr,ti (Plena Rej irak-
lika lernolibro por lerni la lingvon Esperanto dume malmultaj
leew noj (18 X 1 1) VI I I -l- 124 pagoj. Prezo : 1 Legu (r Fr).

Tiu verko pritraktas, kiel la titolo montras, la plenan
gramatikon de Esperanto. Ĝi estas verkita laŭ la plano de
« ]'Esperanto en dix leçons », sed estas iom pli ampleksa.
El la esperanta parto de la libro mi ekvidis, ke la  111ultnoiilbr-
aj t'kzercoj estas bone elektitaj. La reguloj, rumane esprim-
itaj, estas klarigitaj de multaj, tre taŭgaj ekzemploj. La libro
enh avas plie malgrandan krestomation kaj vortareton esperanta -

ruinana.
Gi jam atingis sian ian eldonon ; jen certe pruvo de

gia efikeco.
IV. -- Stablimentul Grafie Basilescu, Sç, strada

- C.azarmei, Bucarest.
I)-ro S. KIMEL. -- Cheie traduceri din editia 3a a

nrunualului cnrs coinfilecl si /n-actic (Slosily de la  .plena kaj
praktika lernolibro). (1S X 1 i ), 27 pagoj. Prezo : ;o bani
(5o centimoj).

Tiu ĉi libreto estas la necesa plenigo de la antaŭa.
V. — Esperanto Verlag Máller & Borel, Linden-

strasse, tt; 19 Berlin.
A.) PUJUi,A y V A ï,I,ÈS. — Don Kihoto de la 3ianéo en

Barcelono. 5 éa/►itroj el la verko de .11i ruel de Cervantès
Saavedra. (14 x io) 48 paĝoj.  Prezo : Sm. o. to.

Tiu éi libreto estas la n-ro 5a de la Esperanta Biblioteko
Internacia. Okaze de la ;,- a kongreso S-ro Pujula havis la
feliûan ideon esperantigi parton de la famkonata « I)on
Kihoto. » La multnombraj aĉetanto] de la « Esperanta Biblioteko
Internacia » legos kun plezuro la esperantan tekston de la
ĉcfverko de Cervantes.

B.) RuDULV SPRorrE. -- Joty, st, nogralio inlernacia.
(14 x ro) 36 paĝoj. Prezo : 40 Pf. .... 0 20 Sm.

Jen lernolibro kiu prezentas sistemon pri stenografio,
taŭgan por la lingvoj esperanta, angla, franca., germana, rusa
kaj hispana.

La verketo enllavas kvin antaŭajn rimarkojn, uzeblajn
por la ses nomataj lingvoj kaj, speciale por • Esperanto, la
reproclul:taĵoll de la literoj aoraj kaj nati regulojn, plie kélkajn
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mallongigojn por progresintoj kaj « la Esperon », aoritan
kun 1.17.0 de « sigloj ».

« Aoro » sajnas al mi tre simpla. La stenografiistoj farus
bone konatilante kun ia aura sistemo.

VI. --- Eldonejo J. L. Bruijn, Hago.
1. L. B12uIJN. — L niversala es/ieran!is!a /i%ol • biblioteko.

Vat historioj pri 1'11 iétoritalo. /ail . ultatuli. (16 X Io) 16
pagoj. Prozo : 4 Sd.

En tiu éi libreto 1IuL'TATi:LI, fama nederlanda literaturisto
kaj filozofo (182o-1587), prezentas parablofortue la originon,
disvolvigon kaj konservon de l'atitoritato.

Ne estas la tasko de la re:.,enzanto esprimi opinion pri
la ideoj de Multatuli ; li nur devas ju:;i la valoron de la
tradukajo, kiu estas tre bone sukcesinta, ntalgrai:i la utalfacileco
traduki fidele la delikatajn nuancojn de la originala teksto.

Eldonejo Esperanto, Lange strasse, 27, Leipzig.
Dek-kvar ilustrita] poŝtkarloj /.'ri la kvina inlernacia

kongreso en Barcelono. Prezo : Sm. o.55 afrankite ; rabato
de 20 por ro kolektoj.

".l'in ĉi kolekto estas bona menloralo por ĉiu kongresano
kaj bona propagandilo por ĉiu esperantisto.

VIII. -- Imprimerie Darantière, 65, rue Chabot-Charnu,
Dijon.

A.) COMMANDANT I'AUVART-BASTOUL, chevalier de la
légion d'honneur, officier de l'Instruction publique. — .S. losil-
vortoj. Glossaire de 200 »cols-clefs d'un usage journalier et
considérations sur leur juste emploi. (2I X 14) 155 pages. Prix :
Fr. 2.50 = Sm. I.

Les « mots-clefs » dont il s'agit sont ceux dont la
définition, insuffisamment développée, peut avoir pour consé-
quence des confusions et des erreurs d'adaptation, ceux  qui,
présentent une synonymie plus ou moins voisine ou une cer-
taine apparence d'analogie.

De nombreux exemples, choisis presque entièrement dans
les écrits du Dr Zamenhof lui-même, soulignent chaque fois
les explications, les analogies et les divergences de sens.

Voici à titre de spécimen du travail de M. le commandan t
Fauvart, comment est traité l'adverbe eĉ.

50.
A

-- EC.
(Adverbe). Même, bien plus, jusqu'à (appuie en renforçant l'idée)

etialn, (i»ao, latin).
kaj cé mi diros.... (' t même je dirai, j'irai jusqu'à dire, bien plus

je dirai..., 4. Ni nenion povis vidi, eĉ, antaŭ nia nazo r. (Z. 33), nous ne
pouvions rien voir, pas même au bout de notre nez.

. ne... ec >^ , et méma (irejuidem, latin).
agr 	 NE t'As CONFONDRE les divers sens • du mot même :

.. mem » marque l'identité absolue ou l'identité de choses personnifiées
(« mi mem », moi même. --- :;estas via ŝlosilo mem », c'est bien votre clef
même).



sama », même (qui n'est pas autre), marque l'identité relative
•de nature, d'usage, d'action, d'effet : G tiuj du ŝlusiluj estas la samaj >.

ces deux clefs sont bien les mêmes (de la même serrure, en deux exem-
plaires identiques),

same <, de même, de même tacon, souligne plus clairement l'analogie
d'usage, l'identité relative.

sísnila », semblable, marque la similitude d'aspect, sans plus
(et non leur identité individuelle absolue, ni relative, •ou d'usage). 	•

L'ouvrage se termine par une série (l'expressions .à ne pas
confondre. Par exemple :

A(al'l'I : agiter moralement, exciter ; EKSCITI : exciter, émou-
voir, provoquer les passions vives ; SKUI : secouer, agiter
physiquement.

Les considérations ci-dessus suttiront  • pour donner une
idée de l'importance et de l'excellence (les «SLOSIT.VOR'I'OJ ».

B.) EMILE BOIRAC. — Plena Vortaro Esperanlo _ Etipe-
vanta kaj Esperanto — Franca. Unua partio. (25 X 17) Ióo pakoj
( ĝisK i/,ictrr). Prezo Fr. 4.

La vortaro (le S-ro Boirac estas tre grava verko, kiun mi
kun granda intereso esploris. Ĝi enhavas éit.ljn troveblajn
vortradikojn, kun ilia signifo esperante klarigita kaj la franca
traduko. La aütoro montras el kiuj lingvoj tiuj radikoj devenas,
mante la literon A por signi€i la anglan lingvon, G por la
germana, T' pur la franca. La signo ? montras vorton; kies
signifo estas duba an utileco diskutebla, f vorton kiu ŝajnas ne
rekomendinda, " vorton, enkondukitan de la antoro.
• Ekzemploj :

ENIGMO : - 1)ivenaĵo, problemo, mistero ; a o. A F H I,
— énigme.

ENTREPRENI : komenci faradon ; — ISTO, I'MA, EBLA ;
EKENTREPREAI ; A F H I, 	 entreprendre.

FoRatATo : amplekso de libro ; AFG H I R format.
La vortaro estas forge, sur bona papero presita. Citi

esperantisto, kiu vidas la libron, volos ĝin certe aĉeti.
.\ tif A'rt's.

1X. — Katolika Oficejo Esperantista, Io, rue Beranger,
Paris.

A.) l' RATO IziDoRo. -- Katolika kantikareto., enhavanta
irr plej komunajn bre rojn direblajn en diversaj okazoj kaj
kelke da kantikoj /are. /opolai ĉiehonataj arioj.

Tiu bele presita broŝureto enhavas kelkajn bone traduk-
itajn kaj aliajn originale verkitajlt kantikojn. Niajn sincerajn
gratulojn al nia lerta kuniaboranto, la sindonema Frato Izidoro

B.) MARC S ANC=NIER. — Ofero de Monaho. Noveleto eltirita
el la libro « La z'ie profonde», tradukita (Ie Pr Koel (0,12 SM.)

'l'ion ĉarmoplenan rakonton ni varme rekomendas al niaj
gelegantoj.

C.) Pourquoi les catholiques doiven! apprendre l'Es/eranto
Feuille de propagande, Ioo exemplaires à t.00 fr. -- 5o exem-
plaires à 0.75 fr. - Cette excellente feuille de propagande'
éditée par la Centra Presejo Esperantista, 33, rue Lacépède,
Paris, vient bien à son heure. Dans divers journauï et revues
c.ttlluliques on avait publié des articles tend.utt :t jeter le
discrédit sur notre langue internationale.

o. y. S.

LITERATURA PARTO

Al plia auniko, S-ro Van der Biest -AndPv f, prezidanto

de la Belga Ligo l sperantista.

L A SU MIN PLORI
idilio de :Vikluo D freelrcu t ( IS. ç-t.S; j ).

Nikl•io Defrecheu., na;ki/is en 1.i •ko. en 18L5 kaj morti, en Herstal

1874. I.a valona lingvo est is 11 unua k.iu lulis la orelua d: l' pi u-tol

I.1 n►em tion diras per kortuaat't 	 :
Sed aman tio
La voĉo de patrineto
Valone. diris al mi
Infano nia, trezoretet mia ! »

I . amo al nia maljuna idiuntŭ, lia profunda sciadu de ĝi clvenas el
tie. Car en ĉiuj tiamaj lic; aj fantitioj la valona ilionto estis la sola per
kiu li interparoladis kun trafoj kaj trat.inoj.

N. I)efrccheux, entenas en si, la plej p:ittan esprimon de niaj valonaj

verki.t■j.
1.iaj unuaj verkoj atingas precipe malottan perfektecon.
En valona idiomo, uni venkis nenian cligion pli horian 01  :. lasu min

plori » kaj N (';u vi vidis ŝin pasantan ».
Pur datirigi lian memoron, la Licha urso donis lian monton al unu el

.iaj stratoj, kin 'attiras la domon en kiu la poeto naskihis.

Festo nia ! diris la amikoj
Venu (land.

\,matin011 mi ploras, la mian,
la inortintan.

Al ŝi flugis, ĉiuj miaj pensoj
noktaj, tagaj.

''luu larmoj ; vivo difektiĝis
Sin mi perdis.
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La nianetoj estis tiel Mankaj
kiel lilioj,

Kaj la lipoj pli rozaj ol floroj
de l' rozujoj.

Najtingalo neniam triladis
tiel dolĉe.

Fluu larmoj ! vivo difektisis
Sin mi perdis.

aspektis angeIon sur tero
je l' momento

lsiatn large disdonis Aparajojn
al la orfoj ;

An patrinon helpis por la sojlon
suprtniri..

Fluu larmoj ; vivo difektiĝis
Sin mi perdis.

Je l' sezono de l' violoj, i diris,
`II memoras —

« Cu birdetoj starantaj sur branĉoj
sin karesas ?

« Ho amtagoj ! de tuta la jaro
belaj tagoj ! »

Fluu larmoj ; vivo difektigis
Si11 mi perdi.

Si estas nun pli alte ol steloj
en paradiz'.

Ho ve ! kial ŝi sola iris for,
iris sen mi ?

Vanaj diroj : forgesi ci devas,
ĉu mi povas ?

Fluu larmoj ; vivo difektigis
Sin mi perdis.

Esperantigis
D-ro H. DuPoNT.
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